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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 نسخ وجوب

 مقام دوم: اصول عمليه در نسخ

 نگاهي به مطالب پيشين
 مقام دو نجايا در ،برداشت را آن يناسخ ليدل آن از پس و شد جابيا و الزام يليدل با يامر اگر كه بود نيا سخن

 توانينم اي كرد استفاده را يحكم بقاء توانيم ايآ منسوخ و ناسخ ليدل خود از كه بود نيا اول مقام .ميداشت بحث
آيا  .است متصور حكم چهار ناآل اما ،رفت وجوب نكهيا آن و شوديم استفاده ناسخ ليدل از زيچ كي. كرد استفاده

  .كرد استفاده توانينم اي كرد استفاده را باشد جواز مثالً كه هاآن جامع اي احكام از يكي بقاء شوديم
 ،ةصدق نجواكم يدي نيب قدموا فرمود كه يليدل خود از و بود كوتاه ما دست يلفظ لحاظ از اگر كه بود نيا دوم مقام

 يمقتضا كه است نيا دوم مقام .ستين يجار اي است يجار نجايا ياهيعمل اصول و استصحاب ايآ ،نشد استفاده يزيچ
 فيتكل نييتع است اصول ريسا بر مقدم و اصل نيترمهم عنوان به كه استصحاب كه است نيا مهم. ستيچ هيعمل اصول
  .شود

 اگر كه ميكرد بحث كه بود طلب جامع و طلب استصحاب يكي ،داشت انيب دو و ريتقر دو استصحاب دوم مقام در
 .است آن يخروج استحباب و وجوب نيب جامع رجحان اي ،است استحباب آن يخروج شود يجار اول استصحاب
 كه يانيب نآ با شود يجار استصحاب نيا كه ميندانست ديبع و دهديم جهينت شوديم استحباب بر منطبق كه رجحان
 .دينيبب بعد ودتانخ را آن كه دارد صدر ديشه هم يانيب كي ،انيب آن از ريغ البته .ميكرد عرض

  استصحاب جواز بمعني العام
 ما شود درست طلب استصحاب اگر چون ،نشد درست طلب استصحاب اگر كه است نيا نجايا در دوم استصحاب

 در اگر اما ،فبها ،شد تمام دهديم استحباب جهينت كه طلب جامع استصحاب اگر ،مييايب دوم استصحاب سراغ ميندار ازين
 يجار طلب استصحاب فرمودند )ميكرد عرض كه آنچه خالف بر( هيكفا صاحب نظر مطابق ،مشهور آنچه طبق نجايا
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 .است جواز و ةالحرم عدم استصحاب ،طلب از فراتر .رسديم طلب از فراتر يزيچ استصحاب به نوبت وقت آن ،ستين
  .ستين يجار اي است يجار دوم استصحاب نيا ايآ

 هم حاال ،بود هم يمطلق طلب كي ،بود وجوب كه يزمان آن ديگويم اشجهينت ،باشد يجار طلب استصحاب اگر
 استصحاب حاال ،بود واجب وقت آن ،بده صدقه رسولال عند ينجوا وقت گفتيم زمان آن .است مستحب پس ،هست

 ،ديكن جهاد شما گفتيم وقت آن ،بود ستيب به ده نابرابر نسبت كفار با نيمؤمن نسبت يوقت اي .است مستحب ديگويم
  .است يباق آن استحباب يول

 يليخ آدم اول مثال در البته .ديآينم رونيب آن از رجحان اال و است زيجا كه است نيا اشجهينت دوم استصحاب
 .است مشكوك جوازش جهاد مثل در اما ،ستين مشكوك الرسول عندقه دادن هنگام نجواي دص جواز ،ندارد شك
 هك است نيا جهاد در اصل چون ،دهد قرار مهلكه در را خود كه نباشد زيجا است ممكن .باشد حكم به ازين است ممكن

 . دارد ثمره آنجا در استصحاب نيا و خواهديم ليدل ،جواز به ازين لذا و »ةالتهلك يال دكميأب تلقوا ال«

 تقرير اول استصحاب جواز
 العام يبمعن جواز نديگويم غالباً .كند يجار را العام يبمعن جواز يكس نكهيا يكي .دارد ريتقر دو جواز استصحاب

 انتزاع يشرع حكم چند از ما كه است يمشترك قدر ،آن .ستين شارع مجعول العام يبمعن جواز .ستين يخاص حكم
 بعد كه ميدار يسخن نيا به عراج ما .اندكرده عبور آن از و اندداده جواب اندازه نيا به كه است ريتقر كي نيا .ميكنيم
 .مييگويم

  تقرير دوم استصحاب جواز
 وجود ةالحرم عدم يمعنا به جواز .ميدار ةالحرم عدم نجايا كه است نيا اندآمده آن سمت به همه هك دوم ريتقر اما
 واجب نابرابر اريبس نسبت و ستيب و ده نسبت با جهاد يوقت .نداشت حرمت ،بود واجب يالنجو عند صدقه يوقت .دارد
 دارد سابقه حالت كه را ةالحرم عدم .است طورهمين هم گريد يهامثال در و نبود حرام قطعاً ،نبود حرمت ،بود

 .است شده اشكال چند استصحاب ريتقر نيا به. ميكنيم استصحاب
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 اشكال اول به استصحاب جواز
 تا دو و ستين واحده هيقض ناآل با زمان آن ةالحرم عدم كه است نيا است شده استصحاب نيا به كه اشكال نياول
 هانيا پس ،ستين وجوب با همراه ناآل ةالحرم عدم يول بود وجوب با همراه سابق ةالحرم عدم نكهيا خاطر به ،است

  .هستند متفاوت

 پاسخ اشكال اول
 اگر مييبگو كه ستين آن مقومات از وجوب با ةالحرم عدم يهمراه نكهيا يبرا ،است روشن اشكال نيا پاسخ
 كه ادامه در كه است ييزهايچ با همراه مستصحب هاوقت يليخ .شوديم عوض موضوع و روديم آن مقوم رفت وجوب
 با اآلن كه است يزيچ يعدم حكم كي عنوان به ةالحرم عدم .است همان نيا اما اندرفته هاهمراه ،ميكنيم كان ما ابقاء
 اشكال نيا. ستين اآلن كه است بوده يزيچ با مقارن موضوع نيا البته .است نكرده يفرق آن ذات و است يكي قبل

 وحدت به مضر يبعد آن در يقبل مقارن وجود عدم و است يكي الحق عدم و سابق عدم ذات كه است شده داده جواب
 .ستين مشكوكه و قنهيمت هيقض

  اشكال دوم به استصحاب جواز
 نيا كه يزمان در نكهيا يبرا ،دارد معارض حرمت عدم اصل كه است نيا اشكال آن و است يمهم اشكال دوم اشكال

 ،نبود هم مكروه ،نبود هم مستحب ،نبود حرام ،بود واجب متفاوت نسبت آن با نابرابر جهاد اي بود واجب دادن صدقه
 ،نسخ از قبل ظرف در .است خمسه احكام چون ،ميداشت الحكم عدم تا چهار آنجا پس .نبود هم خاص يمعنا به مباح
 كهدرحالي ،ميكن يجار را هاآن همه عدم ميتوانيم ما و بود عدم گريد حكم چهار ،بود وجوب خمسه احكام از حكم
 اگر .است ما علم خالف ،شود يجار استصحاب چهار نيا همه بخواهد اگر ،شود يجار باهم هاآن همه عدم شودينم

 .ندارد يارزش ،شود يجار بخواهد هم نيمع نا يكي اگر .است مرجح بال حيترج ،شود يجار نيمع يكي بخواهد
 باز هاآن با جامع نيا ،باشد هم جامع اگر .دارد ارزش ما يبرا خاص حكم كي و ندارد يارزش هم جامع استصحاب
 مستحب ،نبود حرام يزمان كي نسخ از بعد نابرابر جهاد .ستين جمع قابل باهم استصحاب چهار نيا .كنديم تعارض

 علم خالف شود يجار استصحابات نيا همه اگر ،دارد حالت سه نجايا .نبود هم خاص يمعنا به مباح ،نبود مكروه ،نبود
 . شوديم مرجح بال حيترج شود يجار هانيا از نيمع يكي اگر ،هست هانيا از يكي ميدانيم .است ما



 ٣٥١٢ : ماره                                                                                                                              

 
 

5

 كه است يمهم اريبس يفن اشكال نيا .دارد سابقه حالت هم اباحه عدم ،دارد سابقه حالت حرمت عدم كه طورهمان
 كه است دوم اشكال نيا .است آمده مسئله نيا گرانيد و صدر ديشه مرحوم كالم در .است شده مسئله متوجه نجايا در

 نيا بساط ديبا پس ،شودينم يجار باهم هانيا و است گريد استصحاب سه با معارض نجايا در ةالحرم عدم استصحاب
 .ستين يجار هم دوم استصحاب نيا و كرد جمع را استصحاب

  اشكال دوم شهيد صدر به پاسخ
 يزيتبر مرحوم كالم در و است آمده پاسخ نيا صدر ديشه مرحوم كالم در كه است شده داده يپاسخ دوم اشكال به
 از تا سه نكهيا به است حل قابل دوم اشكال اندگفته .اندكرده عبور آن از و اندكرده اشاره آن به شانيا اما ،است آمده هم
 يجار االباحه عدم اما شونديم يجار ةالكراه عدم ،االستحباب عدم ،ةالحرم عدم .ندارد مشكل استصحاب چهار نيا
 شود گفته اگر االّ و شودينم يجار باهم تا چهار نيا چون ،است حل مشكل نشود يجار كه هم هانيا از يكي .شودينم
  .است جمع قابل هم حهااب با ،ميكنيم استصحاب را كراهت عدم و استحباب عدم و حرمت عدم كه

 هم تا سه ،ندارد اشكال هم تا دو ،ندارد اشكال يكي اال و ستين جمع قابل باهم تا چهار نيا كه است نيا مشكل
 استصحاب اما ،ندارد يمانع هم انشيجر و است مشكل يب استصحاب سه نيا نديفرمايم .ندارد يمانع ،شود يجار

 ديبا كنديم يجار را استصحاب كه يكس نديفرمايم صدر ديشه مرحوم نكهيا يبرا ،ستين يجار ،باشد اباحه كه چهارم
 و نبود احهبا مييبگو كه اباحه عدم اصل انيجر نجايا ،نباشد مثبت اصل شكل به هم آن ثمره و باشد داشته ياثمره و اثر

 شانيا .باشد يرجحان و يالزام حكم كه دارد اثر يوقت .ندارد ياثر چيه نباشد اباحه اگر صورت نيا در ،ستين هم حاال
 اباحه مييبگو كه كنديم دايپ يارزش يوقت ،ندارد يارزش ييتنها به خودش نبودن اباحه ،است مثبت اصل نيا ديفرمايم
 نيا آن، دل در نكهيا مگر ،ستين خاص يمعنا به مباح ندارد ياثمره اباحه نبودن چون ،هست يكي آن پس ستين كه

    .است مثبت اصل نيا ديفرمايم شانيا .دارد وجود يالزام پس كه باشد
 اصل و است يعقل ترتب ،شود مترتب اباحه بر بخواهد الزام اگر و باشد يالزام نكهيا مگر ندارد يارزش اباحه خود
 شخص نيا ،دهد صيتشخ جا همه را مثبت اصل ،اصول در بتواند يكس اگر كه است انگبزر نيب مشهور(. شوديم مثبت
 مستصحب امر بر يزيچ ترتب كه است نيا مثبت اصل يمعنا ).است مبالغه مقدار كي نيا در هالبت .است مجتهد حتماً
 است يوقت ثمره ،ندارد ياثمره اباحه نبودن ،ستين اباحه شوديم گفته هم نجايا .نباشد يشرع ترتب و باشد يعقل ترتب
 انيب نيا با .است مثبت اصل و است يعقل ترتب اباحه عدم بر الزام ترتب ،دارد وجود يالزام ستين كه اباحه مييبگو كه
 بر يالزام كه كنديم دايپ ارزش يوقت ،است ارزشبي اباحه عدم اصل خود و است يجار نجايا در اصل سه ديفرمايم
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 ،شوديم اباحه همان آن جهينت و ستين يجار نجايا در اصول تعارض لذا و است يعقل هم ترتب نيا كه باشد بترمت آن
 توانديم كه شوديم نيا جهينت و ستين هم كراهت و استحباب ،ستين حرام ،ديگويم شد يجار كه استصحاب سه چون
 صدر ديشه مرحوم مسئله نيا به كه است يپاسخ نيا .نبود يجار نجايا در اباحه عدم اصل نكهيا يبرا ،دهد انجام
 .است بوده نيهم هم يزيتبر مرحوم فيشر ذهن در احتماالً اندداده

  مالحظه بر نظر شهيد صدر
 يشرع حكم كي هرحالبه اباحه. نباشد تام فرمودند صدر ديشه مرحوم نكهيا رغمبه شيفرما نيا ديآيم نظر به
 .ستين آزاد اي ،است آزاد كار نيا شوديم گفته .دارد يشرع ثمره و است يمهم يليخ امر ،نباشد اي باشد نكهيا .است
 نكهيا خود يول باشد خاص طور به استحباب اي وجوب مييبگو ميتوانينم نكهيا ولو ،ديگويم شارع كه نبودن ادزآ نيهم
 آزاد مسئله نيا جهاد وجوب اي صدقه وجوب زمان در نكهيا .است استصحاب يمجرا و است يشرع حكم ستين آزاد
 هم آن ثمره و است يشرع مجعول ذاتش نبودن آزاد .ستين آزاد مييگويم هم ناآل .بود حكم كي نبودن آزاد خود ،نبود
  .كرد استصحاب شوديم هم را يشرع مجعول و است يشرع مجعول ،يآزاد رفع نكهيا يبرا .شودينم مثبت اصل

 .است يشرع حكم كي هم اباحه عدم در استصحاب انيجر .ستين تمام ديآيم نظر به اندفرموده شانيا كه يانكته
 ،نشد اي شد مباح ميدانينم حاال ،است نبوده مباح يزمان يزيچ كي ستين تعارضات نيا كه ييجا در ديريبگ فرض شما
 اگر ،است نبوده خاص يمعنا به مباح يزمان يزيچ .است يدرست استصحاب واقعاً استصحاب نيا .ستين مباح مييگويم

 ،است مباح هم حاال و است بوده مباح شودو گفته مي رديپذيم استصحاب و است يشرع حكم يك چيز اثبات طرف
 عدم استصحاب ،است نشده اي است شده مباح ميدانينم اآلن ،است نبوده مباح توان گفتمي عدم طرف در طورهمين
 كي اباحه عدم ذات .ميكن اثبات را يرجحان و الزام كه ستين الزم و است يشرع مجعول خودش نيهم .ميكنيم اباحه

 . است يشرع مجعول كي ،شد ثابت االباحه عدم اگر و است يشرع مجعول
 و است يمهم اريبس بحث رييتخ بحث كنم عرض اجماالً و ميدار نجايا گريد نكته دو يكي .است رييتخ ما يبعد بحث

 بيترت بر يعني ،است صدر يآقا بيترت ،يبعد بحث در ما بحث محور كه هست رييتخ ريتصو در ريتقر هشت هفت
 .ميرويم شيپ صدر ياقآ مباحث
 .         نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


